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AUDYTY, ŚLADY, MODELE I GRY 
– TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NARZĘDZI ZARZĄDZANIA 

ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Głównym celem opracowania jest przedstawienie narzędzi wspomagających proces 
zarządzania zrównoważonym rozwojem. W pierwszej części artykułu zostaje przed-
stawiona geneza pojęcia zrównoważonego rozwoju, najważniejsze dokumenty z nim 
związane oraz zobowiązania dla władz lokalnych, regionalnych i krajowych wynika-
jące z przyjęcia zasady zrównoważonego rozwoju jako podstawowej zasady polityki 
rozwojowej. Kolejne części poświęcone są narzędziom zarządzania zrównoważonym 
rozwojem w tym narzędziom planowania, monitoringu i ewaluacji. Przedstawione 
zostały także narzędzia umożliwiające ocenę zapotrzebowania człowieka na zasoby 
naturalne biosfery oraz wspomagające przedsiębiorców w ich działaniach na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Następnie omówiona zostaje najbliższa perspektywa 
rozwoju narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwojem. Ostatnia część artykułu 
poświęcona jest możliwości praktycznego zastosowania opisanych narzędzi w ewalu-
acji i monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Pojęcie „zrównoważony rozwój” uzyskało powszechną akceptację pod koniec lat 80. 
XX w., po opublikowaniu w 1987 r. raportu „Nasza wspólna przyszłość (Our Common 
Future)”, często cytowanego również pod nazwą Raportu Brundtland (przewodni-
czącą Komisji została Gro Harlem Brundtland). Raport ten był wynikiem pracy komisji 
ONZ, powołanej w celu zaproponowania „globalnego programu zmian” w koncep-
cji i praktyce rozwoju. Ten przełomowy dokument zasygnalizował pilną konieczność 
redefi nicji sposobów funkcjonowania społeczeństw oraz zarządzania zasobami. Klu-
czowe znaczenie zostało nadane równowadze pomiędzy gospodarczymi, społecznymi 
oraz środowiskowymi aspektami rozwoju. Niezwykle istotne i przełomowe okazały się 
także rekomendacje dotyczące sposobów zarządzania rozwojem; Komisja postulowała 
iż charakter zrównoważonego rozwoju oparty na wzajemnych powiązaniach wymaga 
przekraczania granic – zarówno geografi cznych, jak i instytucjonalnych – w celu koor-
dynowania strategii i podejmowania właściwych decyzji. Podstawową zasadą zrówno-
ważonego rozwoju jest potrzeba jednoczesnego uwzględniania „trzech fi larów”: spo-
łeczeństwa, gospodarki i środowiska. Zgodnie z defi nicją zrównoważonego rozwoju 
potrzeby obecnego pokolenia należy zaspokajać bez uszczerbku dla możliwości zaspo-
kajania potrzeb przyszłych pokoleń. Unia Europejska przyjęła tę zasadę jako podstawę 
swojej polityki rozwojowej; Artykuł 6. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
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stanowi, iż „Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty (…) w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi 
ochrony środowiska naturalnego.” W celu realizacji postanowień Artykułu 6., Unia 
Europejska wdraża Strategię Lizbońską, Strategię Goeteborską oraz Strategię Zrówno-
ważonego Rozwoju Unii Europejskiej. 

W obecnym okresie programowania obejmującym lata 2007-2013 zrównoważony 
rozwój stanowi jedną z najważniejszych zasad w ramach Polityki Spójności, o czym 
stanowi zapis zawarty w Artykule 17 Rozporządzenia Rady (WE) ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Polityki Spójności 1083/2006/EC: „Dążenie do osiągnięcia 
celów Funduszy będzie odbywało się w ramach zrównoważonego rozwoju i promocji 
idei ochrony oraz poprawy środowiska.”

Także zasada szerokiej partycypacji społecznej znajduje swoje odzwierciedle-
nie w kluczowych dokumentach Unii Europejskiej, i tak Artykuł 11. Rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności zobowiązuje Państwa Członkowskie do tworzenia układów partnerskich 
z odpowiednimi organami władzy i innymi organami. Szczególnie podkreślona została 
rola partnerów środowiskowych: „Każde państwo członkowskie wyznacza najbar-
dziej reprezentatywnych partnerów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 
oraz w sferze gospodarczej, społecznej, środowiska naturalnego lub w innej sferze… 
biorąc pod uwagę potrzebę wspierania… zrównoważonego rozwoju poprzez inte-
grację wymogów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.”

Na poziomie krajowym zasada zrównoważonego rozwoju funkcjonuje we wszyst-
kich najważniejszych dokumentach o charakterze strategicznym a także w ustawie 
zasadniczej. Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefi niowane również 
w art. 3 ust. 50 Prawa ochrony środowiska Dz.U.2001.62.627: „Rozwój zrównowa-
żony to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowa-
nia działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwa-
rantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo-
łeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” 
oraz w art. 5 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska (...)zapewnia ochronę środowi-
ska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest realizowana poprzez Agendę 21. 
Agenda 21 jest programem działań, który został zaprezentowany i przyjęty na naj-
większej Konferencji w historii Narodów Zjednoczonych poświęconej problemom śro-
dowiska i rozwoju (United Nations Conference on Environment and Development, 
UNCD) w czerwcu 1992 r. Najistotniejszą częścią tej Konferencji był tzw. Szczyt Ziemi, 
który zgromadził reprezentantów 180 krajów świata i doprowadził do przyjęcia 
przez nich dokumentów końcowych, z których najważniejsze to: Deklaracja z Rio 
i Agenda 21. Deklaracja z Rio zawiera zasady określające prawa i obowiązki państw 
w ich dążeniu do trwałego rozwoju ludzkości i zapewnieniu jej dobrych warunków 
życia. Sygnatariusze Deklaracji – w tym także Polska – uznali, że jedyną drogą osią-
gnięcia długotrwałego wzrostu gospodarczego jest zachowanie i ochrona zasobów 
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przyrody. W Agendzie 21 opisane zostały podstawowe zalecenia dotyczące ochrony 
i kształtowania środowiska życia człowieka, szczególna uwaga została zwrócona 
uwarunkowania społeczne i ekonomiczne oraz ochronę zasobów naturalnych, w tym 
racjonalne gospodarowanie nimi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Agenda 21 składa sie z czterech części. W pierwszej omówione zostały 
zagadnienia społeczne i ekonomiczne. Druga część, bardzo obszerna, szczegółowo 
odnosi się do problemów ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi w ujęciu 
zrównoważonego rozwoju. Część trzecia porusza kwestie roli głównych grup spo-
łecznych i konieczności wzmocnienia ich roli w realizacji Agendy 21. Ostatnia część 
określa możliwości wdrażania poszczególnych zadań i zaleceń. 

Dynamiczny charakter Agendy 21 pozwala na realizację zawartych w niej zaleceń 
w różny sposób, zależnie od problemów i warunków lokalnych, priorytetów i obszaru 
objętego programem działań. Zgodnie za zasadą „myśl globalnie – działaj lokalnie” 
możliwość rozwiązania wielu problemów ekologicznych znajduje się w gestii samo-
rządów. Dlatego też Agenda 21 stanowi podstawę do tworzenia lokalnego pro-
gramu działań – lokalnej Agendy 21. Zgodnie z ustawą samorządową oraz ustawą 
o ochronie i kształtowaniu środowiska, władze gminy mają obowiązek opracowa-
nia i wdrożenia programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Tworze-
nie lokalnej Agendy 21 może stać się istotnym elementem procesu demokratyzacji 
oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Tryb i zasady 
przygotowania lokalnej Agendy 21 powinny zapewnić możliwość aktywnego 
i powszechnego w nim udziału przedstawicieli społeczności lokalnej. Powodze-
nie podejmowanych działań w tym przypadku jest w znacznej mierze uzależnione 
od umiejętności nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy władzami lokalnymi 
a obywatelami i ich organizacjami. 

W maju 1994 roku w Ålborg, podczas Europejskiej Konferencji na rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju Miast i Gmin przyjęta została tzw. Karta Aalborska. Uczest-
nicy Konferencji przyjęli zobowiązanie do realizacji zadań określonych w Agendzie 21 
przez władze i społeczność lokalną. Zobowiązali się także do opracowania lokalnej 
Agendy 21, która byłaby rezultatem dialogu i współpracy ze społecznością lokalną. 

Karta Aalborska była ważnym etapem realizacji zadań sformułowanych w Global-
nym Programie Działań, ponieważ dwie trzecie wszystkich zadań określonych w Agen-
dzie 21, których celem jest wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w skali 
światowej, dotyczy działalności władz na szczeblu lokalnym. 

W Polsce coraz więcej samorządów tworzy wraz ze swoimi obywatelami lokalne 
Agendy 21. Lokalna Agenda 21 określa w jaki sposób rozwój może zostać praktycz-
nie równoważony w kategoriach ekologiczno-przestrzennych, społecznych, ekono-
micznych i polityczno-instytucjonalnych. Oznacza to w praktyce kreowanie w proce-
sie uspołecznionym lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju, integrującej politykę 
ekologiczną z polityką gospodarczą, polityką społeczną i polityką przestrzenną. Uspo-
łecznienie procesów planowania i realizacji lokalnej polityki rozwoju daje mieszkań-
com możliwość uczestniczenia w podejmowaniu kluczowych decyzji, a władzom- 
społeczne poparcie ich działań.
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POMIAR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wydawać się może, że pomiar zrównoważonego rozwoju jest po prostu niemożliwy. 
Jak określić warunki badania procesu, którego przebieg zależy od tak wielu różnych 
czynników? Zrównoważony rozwój obejmuje wiele zmiennych: gospodarcze, spo-
łeczne oraz środowiskowe, wszystkie zmienne muszą zostać zmierzone przy pomocy 
stosownych wskaźników. Dysponujemy tutaj różnorodnymi możliwościami: wskaźniki 
makroekonomiczne, np. produkt krajowy brutto (PKB) czy zdolność produkcyjna, mamy 
wiele wskaźników środowiskowych, np. emisje, zużycie wody, lesistość oraz wskaźniki 
demografi czne: długość życia, dzietność, poziom wykształcenia, etc. Które wskaźniki 
są jednak najważniejsze dla zrównoważonego rozwoju? Czy lepiej wybrać jeden jedyny 
słuszny zestaw wskaźników, czy dla każdego analizowanego przypadku wskaźniki 
powinny być dobierane indywidualnie? Zrównoważony rozwój to proces wielowymia-
rowy, wieloaspektowy i dynamiczny. Wyrażenie go w kategoriach liczbowych wymaga 
uwzględniania wielu parametrów, w tym także horyzontów czasowych. Zjawiska 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe funkcjonują w różnych rytmach. Dodatkowo 
należy wziąć pod uwagę, że zrównoważony rozwój to proces łączący przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość, co oznacza m.in., że wszystkie teraźniejsze decyzje oraz zdarzenia 
stanowiące ich efekty uboczne będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. 

Wraz z rozwojem teorii i praktyki zarządzania zrównoważonym rozwojem, udostęp-
nianych jest coraz więcej innowacyjnych narzędzi zarządzania relacjami między samorzą-
dem lokalnym a społeczeństwem obywatelskim. Są one przede wszystkim dedykowane 
do wspierania procesów zarządzania lokalnego, takich jak planowanie partycypacyjne, proces 
podejmowania decyzji budowanie zasobów społecznych, instytucjonalnych i praktycznych 
koniecznych dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Narzędzia te pomagają w two-
rzeniu skutecznych mechanizmów partycypacji i komunikacji, wspierają lokalne samorządy 
w budowaniu konsensusu odnośnie celów i działań podejmowanych w ramach społeczno-
ści oraz, co bardzo ważne, angażują je w promowanie zrównoważonego rozwoju w skali 
globalnej. Proces wdrożenia obejmuje wyznaczanie celów oraz budżetowanie zasobów 
naturalnych i dóbr publicznych, monitoring i ocenę postępu oraz wsparcie dla międzynaro-
dowych porozumień na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

NARZĘDZIA PLANOWANIA I MONITORINGU

Wśród dostępnych obecnie narzędzi wspierających zarządzanie zrównoważonym 
rozwojem na poziomie lokalnym na szczególną uwagę zasługują narzędzia opracowane 
przez międzynarodowe stowarzyszenie Local Governments for Sustainability (ICLEI). 
ICLEI zostało powołane w 1990 roku, jako instytucja reprezentująca samorządy lokalne 
podczas Szczytu Ziemi ONZ w Rio de Janeiro (1992). W trakcie Szczytu ICLEI przedstawiło 
i promowało Lokalną Agendę 21 jako podstawowy instrument planowania i realizacji 
zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. ICLEI w dalszym ciągu wspiera wdra-
żanie Lokalnej Agendy 21, na podstawie mandatu powierzonego samorządom lokalnym 
podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który odbył się w Johan-
nesburgu w 2002 roku. W Europie ICLEI odgrywa kluczową rolę w budowaniu i promo-
waniu zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w ramach Procesu z Aalborg, 
wykorzystując ustalenia Karty Aalborskiej (1994) oraz Zobowiązania z Aalborg (2004). 
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Podstawowym narzędziem zalecanym przez ICLEI jest STATUS40. Narzędzie 
to umożliwia samorządom monitorowanie postępów w realizacji celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez wprowadzanie własnych wielkości docelowych 
odnoszących się do określonych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Wskaź-
niki mogą być wykorzystywane przez wszystkie władze lokalne niezależnie od etapu 
wdrażania planów zrównoważonego rozwoju. Każdemu wskaźnikowi przypisany 
jest zestaw parametrów oraz cel indykatywny. Władze lokalne mogą określać własne 
wielkości docelowe i wprowadzać dane wyjściowe odpowiadające tym wielkościom. 
System zawiera szczegółowy przewodnik dotyczący wybierania i określania wielkości 
docelowych. Zarejestrowanym użytkownikiem mogą być przedstawiciele władz lokal-
nych lub lokalni politycy, którzy są upoważnieni do potwierdzenia, że wprowadzone 
wielkości docelowe zostały formalnie zatwierdzone przez urząd miasta. Po wprowa-
dzeniu i wysłaniu wielkości docelowych, system STATUS generuje wykres pokazujący 
wprowadzone wielkości docelowe. Zarejestrowanym użytkownikom system udostęp-
nia bazę danych z nazwami, wg kraju i wielkości populacji, wszystkich uczestniczą-
cych samorządów oraz listę wskaźników, dla których ustalono wielkości docelowe. 
Wyłącznie zarejestrowani użytkownicy systemu mogą zobaczyć wielkości docelowe 
wprowadzone przez poszczególne władze lokalne. Baza danych może być przydatna 
dla władz lokalnych przy określaniu wielkości docelowych, ponieważ dostarcza 
cennych informacji na temat innych władz samorządowych określających wielkości 
docelowe. STATUS jest dostępny w 7 wersjach językowych, w tym również polskiej.

Zasoby Lokalne (Local Resources)41 to narzędzie internetowe opracowane 
w ramach projektu ACTOR (Aalborg Commitments Tools and Resources). Projekt zrealizo-
wany został przez konsorcjum składające się z 7 partnerów pod przewodnictwem Susta-
inable Cities Research Institute przy Northumbria University w Wielkiej Brytanii. Pozostali 
partnerzy to ICLEI Europe, Ambiente Italia srl, Abo Akademi University, Med Cities, Union 
of Baltic Cities oraz Regionalne Centrum Ekologiczne (REC Polska). Narzędzie to umożli-
wia samorządom zaplanowanie oraz wsparcie podczas realizacji działań zmierzających 
do wypełnienia Zobowiązań z Aalborg. Zasoby lokalne jako narzędzie internetowe udo-
stępniają użytkownikom wprowadzenie do 10 Zobowiązań z Aalborg, dobre praktyki 
odnoszące się do każdego z zobowiązań oraz przewodnik, który pomoże samorządom 
w realizacji zobowiązań. Narzędzie dostępne jest nieodpłatnie, w 7 wersjach językowych 
krajów UE, w tym po polsku. Zawiera bazę danych, stanowiącą katalog istniejących narzę-
dzi, wytycznych, polityk, organizacji oraz wiele przykładów dobrych praktyk, wspomaga-
jących wdrażanie Zobowiązań z Aalborg. Szczególnie przydatny jest „Przewodnik wdraża-
nia Zobowiązań z Aalborg”, który daje jasne wskazówki w formie 5 kroków, które władze 
lokalne muszą podjąć zarządzając procesem zrównoważonego rozwoju. 

Polskie doświadczenia związane z budowaniem narzędzi monitorowania zrównowa-
żonego rozwoju są związane przed wszystkim z audytem zrównoważonego rozwoju. 
Audyt zrównoważonego rozwoju jest jednym z rezultatów Projektu Umbrella, 
który został utworzony w 1990 r. przez Rząd Polski i Program Narodów Zjednoczonych 
ds. rozwoju – UNDP. Celem tego przedsięwzięcia była pomoc polskim organizacjom 
w przygotowaniach do integracji europejskiej. W latach 2001-2004 Projekt realizował 

40 Narzędzie dostępne jest na stronie: http://status-tool.iclei.org/.
41 Narzędzie dostępne jest na stronie: http://www.localresources21.org/. 
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program „Rozwój i ewaluacja lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju – Polska, 
Litwa, Ukraina”, w ramach którego została opracowana i przetestowana metodyka 
audytu. Audyt zrównoważonego rozwoju zdefi niowany został jako działanie niezależnej, 
wyspecjalizowanej jednostki, mające na celu określenie stanu i ocenę realizacji zasad zrów-
noważonego rozwoju na danym terenie (np. w danej gminie). Audyt zrównoważonego 
rozwoju składa się z dwóch komponentów: oceny dokumentów strategicznych (strategia 
rozwoju gminy, inne plany rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy) oraz oceny poziomu zrównoważonego rozwoju. Podstawo-
wym kryterium oceny dokumentów strategicznych jest ich zgodność z zasadami zrów-
noważonego rozwoju kolejne kryteria odnoszą się do zarządzania strategicznego. Ocena 
poziomu zrównoważonego jest dokonywana na podstawie zestawu wskaźników. Począt-
kowo drugi komponent audytu stanowił bardzo rozbudowany zestaw 368 wskaźników, 
obecnie ich liczba została zredukowana do 136 wskaźników, przy czym wszystkie obecnie 
stosowane wskaźniki mogą zostać obliczone na podstawie danych statystycznych Banku 
Danych Regionalnych (BDR). Dzięki temu można obliczyć wskaźniki dla dowolnie wybra-
nej gminy oraz porównać jej poziom rozwoju z innymi gminami które zostały poddane 
procedurze audytu. Projekt Umbrella zakończył swą działalność w 2004, obecnie zestaw 
wskaźników wskaźników monitorowania zrównoważonego rozwoju jest udostępniany 
w ramach inicjatywy Systemu Analiz Samorządowych (SAS)42. SAS jest uzupełnieniem sta-
tystyki publicznej, umożliwia zebranie i opracowanie nowych danych, daje samorządom 
możliwość samooceny i analizy danych przez jednostki samorządu. Istnieje także możli-
wość prezentacji corocznych raportów podsumowujących stan i tendencję zmian w każdej 
z badanych dziedzin. Monitoring SAS obejmuje takie dziedziny jak kultura, pomoc spo-
łeczna, edukacja, drogi lokalne i transport publiczny, gospodarka mieszkaniowa, gospo-
darka komunalna (woda, ścieki, odpady stałe), demografi a oraz fi nanse lokalne. Dane 
te mogą być podstawą budowania wskaźników oceny efektów zarządzania zrównowa-
żonym rozwojem jak i prognozowania rozwoju na przyszłość. W każdej z tych dziedzin 
jednostka samorządu terytorialnego może porównywać swoje wskaźniki z osiągnięciami 
innych jednostek na terenie kraju, które mają podobny charakter pod względem warun-
ków realizacji zadań, liczby ludności czy dochodów na 1 mieszkańca. Dane do tych analiz 
pochodzą z Banku Danych Regionalnych GUS i z Ministerstwa Finansów. System Analiz 
Samorządowych został wypracowany przez Związek Miast Polskich, ale od r. 2008 w jego 
tworzenie zaangażowane są Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP. 

Również w ramach Projektu Umbrella został opracowany „Audyt dostosowania 
stanu środowiska do przepisów obowiązujących w UE”43. Audyt dostosowania 
stanu środowiska do przepisów obowiązujących w UE, składa się z 4 komponentów: 
analizy przepisów prawnych i regulacji europejskich dotyczących ochrony środowiska, 
badania stanu zgodności gminy z przepisami wynikającymi z regulacji europejskich, 
według formularza zawierającego ocenę stopniowalną, analizy porównawczej gmin 
(benchmarking) oraz rekomendacji dotyczących najważniejszych działań, które powinny 
zostać podjęte. Przeprowadzenie tego audytu daje samorządom dodatkowe argumenty 
przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Jednocześnie zaprezentowanie rezultatów 
oceny audytu może być podstawą wymiany dobrych praktyk w tym zakresie z innymi 

42 Narzędzie dostępne jest na stronie: http://www.sas.zmp.poznan.pl/.
43 Formularz audytu dostępny jest tutaj: http://www.kip.kalisz.pl/phare/?strona=audyt.
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samorządami europejskimi. Do podstawowych korzyści z audytu, na które wskazywali 
przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie można zaliczyć uzyskanie komplek-
sowej informacji o wymogach Unii Europejskiej dotyczących gminy w zakresie ochrony 
środowiska, opracowanie niezależnej, opartej na analizie wskaźnikowej diagnozy roz-
bieżności pomiędzy zawartymi w prawodawstwie wymogami Unii Europejskiej a rzeczy-
wistością oraz wykaz najważniejszych działań do realizacji (włącznie z zestawem dobrych 
praktyk przy rozwiązywaniu danego rodzaju problemów). Realizacja projektu „Eduka-
cja na rzecz ochrony środowiska”, koordynowanego przez Fundację Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości), pozwoliła na wypracowanie na podstawie audytu praktycznego 
narzędzia internetowego. W tej wersji audyt ma charakter formularza, w którym wypeł-
niający zakreśla jedną z możliwych odpowiedzi. Każda z obszarów ochrony środowiska 
(np. woda, powietrze) są oceniane osobno, dzięki czemu można uzyskać oceną zarówno 
całego obszaru jaki poszczególnych elementów składających się na dany obszar. 

EWALUACJA
Bardzo praktycznym narzędziem wspierającym samorządy w budowaniu ich zdolno-
ści instytucjonalnej do zarządzania zrównoważonym rozwojem jest opracowana także 
przez ICLEI Lokalna Samoocena 21 (Local Evaluation 21)44. Narzędzie to umożliwia 
samorządom samodzielną ocenę realizowanej przez nie Lokalnej Agendy 21 oraz innych 
procesów na rzecz lokalnego rozwoju zrównoważonego. Narzędzie dostępne jest 
w 20 językach krajów Unii Europejskiej. Po zalogowaniu się, władze lokalne udzielają 
odpowiedzi na serię pytań. Istnieje także możliwość wypełnienia oddzielnego kwestiona-
riusza dla lokalnych grup interesu, które – uprzednio zarejestrowane – mogą także wziąć 
udział w ocenie. System Local Evaluation 21 zbiera odpowiedzi i generuje automatycznie 
raport oceniający, który jest wysyłany do samorządu. Raport zawiera analizę wszystkich 
niedociągnięcia realizowanego przez władze samorządowe procesu na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju w odniesieniu do jedenastu kryteriów oceny i zestawia go w porów-
naniu z tabelą punktów przyznanych innym samorządom europejskim. Władze lokalne 
oraz lokalne grupy interesu mogą dzięki temu samodzielnie oceniać jakość oraz poziom 
zaawansowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przeanalizować ich 
mocne i słabe strony, a także zidentyfi kować ewentualne obszary wymagające poprawy. 
Korzystające z tego narzędzia samorządy poprzez wymianę doświadczeń i informacji 
dokonują oceny i porównują swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia w ramach ogól-
noeuropejskiego systemu rankingowego (z ang. Europe-wide benchmarking system). 

ŚLAD EKOLOGICZNY I ŚLAD WĘGLOWY
Narzędziem dostępnym on-line w wersjach dostosowanych do potrzeb różnych 
użytkowników jest tzw. Ślad ekologiczny (Ecological footprint). Ślad ekologiczny 
to analiza zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne biosfery. Porównywana jest 
ludzka konsumpcja zasobów naturalnych ze zdolnością planety Ziemi do ich regenera-
cji. Ślad ekologiczny to szacowana ilość hektarów powierzchni lądu i morza potrzebna 
do rekompensacji zasobów zużytych na konsumpcję i absorpcję odpadów. Ślad mie-
rzony jest w globalnych hektarach (gha) na osobę. Europejska Agencja Środowiska 

44 Narzędzie dostępne jest na stronie: http://www.localevaluation21.org.
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wymienia eksploatację ziemi, wzorce konsumpcyjne i modele handlowe jako największe 
zagrożenia przyrodnicze w Europie. Obecnie największym wyzwaniem są zanieczyszcze-
nia ze źródeł rozproszonych. Według raportu WWF Europa 2007, pomimo że wszyst-
kie kraje Unii Europejskiej pogłębiają ekologiczny defi cyt Ziemi, Polska zajmuje dopiero 
20. pozycję z 24 analizowanych państw UE. Mniejszy ślad ekologiczny zostawiają tylko 
Bułgaria, Słowacja, Łotwa i Rumunia. Mimo że Polacy nadal eksploatują prawie 2 razy 
więcej niż wynoszą zasoby naturalne kraju, od 1990r. udało się zmniejszyć defi cyt eko-
logiczny z 3,83 globalnych ha na mieszkańca do 3,3 gha na mieszkańca. 

Uzupełnieniem dla narzędzia samooceny jakim jest ślad ekologiczny jest tzw. Ślad 
węglowy (Carbon Footprint). Prawie każda działalność człowieka jest związana ze spa-
laniem paliw kopalnych a w konsekwencji z emisją dwutlenku węgla, który gromadząc się 
w atmosferze powoduje zmiany klimatyczne o charakterze globalnym. Te zanieczyszczenia 
mogą być przechwytywane i przechowywane przez rośliny. Ślad węglowy określający zapo-
trzebowanie na potencjał biologiczny w stosunku do poziomu emisji dwutlenku węgla jest 
mierzony przy pomocy zestawów wskaźników które zostały dostosowane do potrzeb sfery 
biznesu, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych gospodarstw domowych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Narzędziem specyfi cznym, ponieważ dedykowanym specjalnie dla sektora gospo-

darki, jest GEMI SD Planner45. Ostatnia dekada przyniosła szereg zmian dotyczących 
systemów zarządzania, sposobów działania przedsiębiorstw oraz wartości którymi 
kierują się przedsiębiorcy. Zmieniły się także oczekiwania opinii publicznej odnośnie 
roli i zadań biznesu w społeczeństwie. Obywatele oczekują większego zaangażo-
wania biznesu w działalność społecznie i ekologicznie odpowiedzialną i są gotowi 
popierać swoje opinie wyborami produktów fi rm, które takie założenia spełniają. 
GEMI SD Planner jest szczegółowym, wszechstronnym narzędziem planowania, stoso-
wanym do ustalenia horyzontu działań, oceny możliwości, wyznaczenia celów, zbudo-
wania planu działań oraz oceny postępów w drodze do zrealizowania zasad zrównowa-
żonego rozwoju. Narzędzie to pomaga zidentyfi kować zagadnienia zrównoważonego 
rozwoju kluczowe dla funkcjonowania fi rmy. Architektura SD Planner jest oparta o etapy 
procesu planowania, dlatego też narzędzie to wspiera następujące działania: 

•  Screening – analiza wstępna sytuacji fi rmy;
•  Ocena – najważniejsza część, składa się z trzech kroków:

1)  Samoocena,
2)  Wyznaczenie celów,
3)  Ocena „odległości” do celu;

•  Planowanie działań.
SD Planner jest narzędziem bardzo przyjaznym dla użytkowników zapewniającym 

wsparcie w następujących działaniach:
1. Ustanowienie typowych elementów praktyki zrównoważonego biznesu.
2. Ocena aktualnego poziomu zaawansowania fi rmy w realizacje zasad zrówno-

ważonego rozwoju (5 stopniowy ewolucyjny model).
3. Wyznaczanie celów zrównoważonego rozwoju oraz w ocenie „odległości” do celu 

45 http://www.gemi.org.
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4. Odnalezienie potencjalnych wartości biznesowych w działaniach na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (przykłady fi rm).

5. Opracowanie szczegółowego planu działań (rekomendacje na podstawie 
doświadczeń innych fi rm).

Obecnie GEMI jest dostępne w angielskiej wersji językowej ale planowane jest 
opracowanie polskiej wersji tego narzędzia.

NOWE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA

Obecnie w całej Unii Europejskiej realizowanych jest wiele projektów, których 
celem jest opracowanie jeszcze nowocześniejszych, bardziej innowacyjnych i dyna-
micznych narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z analizą prze-
prowadzoną przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), do końca 2010 r. zostanie 
udostępnionych ok. 50 nowych narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwojem, 
większość z nich znajduje się już w końcowej fazie testowania. Cechą wspólną 
wszystkich nowych narzędzi jest ich uspołeczniony partycypacyjny charakter, jednak 
pod względem funkcji można wyróżnić wśród nich narzędzia informacyjno-eduka-
cyjne, gry edukacyjne, systemy wspierania procesu podejmowania decyzji, narzę-
dzia modelowania procesów oparte o system GUI (grafi czny interfejs użytkownika) 
oraz inne specyfi czne interaktywne narzędzia modelowania procesów rozwojowych.

W pierwszej grupie narzędzi informacyjno-edukacyjnych znajdują się narzędzia zwią-
zane z problemami zmian klimatycznych, gospodarką wodną, rolnictwem, transportem, 
energią, różnorodnością biologiczną oraz rybołówstwem. Gry edukacyjne pomagają 
użytkownikom w poznaniu i zrozumieniu procesów związanych z gospodarką wodną, 
rolnictwem oraz transportem. Wbrew pozorom większość z gier wcale nie została opra-
cowana dla dzieci ale wprost przeciwnie są one narzędziem szkoleniowym dla profesjo-
nalistów. Systemy wspierania procesów podejmowania decyzji są szczególnie wartościo-
wym narzędziem, i zgodnie z raportem EEA, odnoszą się głównie do gospodarki wodnej 
oraz gospodarki przestrzennej. Narzędzia modelowania procesów oparte o system 
GUI są związane głownie z tematyką wodną oraz zmianami klimatycznymi, choć można 
znaleźć wśród nich także narzędzia dotyczące gospodarki przestrzennej oraz aspektów 
socjoekonomicznych. W ostatniej grupie znalazły się głównie bardzo nowoczesne inte-
raktywne narzędzia modelowania procesów związanych z gospodarką przestrzenną. 

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

 W kwietniu 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało raport 
pt: ”Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce” podsumowujący proces ewaluacji 
polityki spójności w Polsce i wskazujący dalsze kierunki rozwoju badań ewaluacyjnych 
w Polsce. W raporcie tym jako najważniejsze wyzwania stojące przed polską admini-
stracją w realizacji procesu ewaluacji wskazano m.in.:

− wykorzystanie narzędzia jakim jest ewaluacja w procesie przygotowania innych 
niż polityka spójności polityk krajowych, 

− silniejsze niż dotychczas powiązanie ewaluacji z procesem zarządzania progra-
mami operacyjnymi,
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− dalszy rozwój metodologii badań ewaluacyjnych,
− wykorzystanie badań metaewaluacyjnych w celu kompleksowej oceny realizacji 

polityki spójności,
− realizacja ewaluacji ex-post okresu 2004-2006,
− ewaluacja problematyki związanej ze spójnością terytorialną,
− aktywizacja środowisk akademicko-naukowych na rosnącym rynku usług 

ewaluacyjnych,
− realizacja badań na niższych poziomach wdrażania (w tym na poziomie 

projektów),
− szersze wykorzystanie wyników ewaluacji.
Zaprezentowane w tym artykule narzędzia zarządzania zrównoważonym roz-

wojem mogą stanowić bardzo wartościowy element systemu monitoringu i wdra-
żania polityki spójności zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Wskazują 
na to takie cechy jak:

− łatwy dostęp do narzędzi – są one w większości przypadków publikowane 
w internecie do nieodpłatnego wykorzystania,

− różnorodność dostępnych narzędzi i możliwość ich doboru stosownie do spe-
cyfi cznych potrzeb i konkretnego przypadku badania,

− partycypacyjny charakter narzędzi.
Zakończone zostały społeczne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Wojewódz-

twa Śląskiego „Śląskie 2020”. Wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
będzie wspierane przez system monitoringu i ewaluacji strategii. Planowany monito-
ring opierać się będzie na analizie wskaźników ilościowych i jakościowych w odniesie-
niu do przedsięwzięć (wskaźniki produktu), celów strategicznych (wskaźniki rezultatu) 
i stopnia osiągania wizji (wskaźniki oddziaływania). Wyniki analizy wskaźnikowej zsyn-
tetyzowane w postaci rocznego raportu będą przekazywane Zespołowi ds. Wdrażania 
Strategii, a następnie Zarządowi Województwa Śląskiego. Dokument ten będzie pod-
stawą ewaluacji przeprowadzanej raz w kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Ewaluacja obejmować będzie zarówno ocenę spodziewanych efektów realizacji Stra-
tegii na tle zapisanych w niej wizji i celów jak i propozycje ewentualnych działań kory-
gujących. Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji będzie ocena ex-ante dokonywana 
w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie. Kolejne etapy 
ewaluacji będą obejmować ocenę mid-term (w trakcie realizacji działań), a także ex-
post (ocena po realizacji działań). Połączenie wyników monitoringu Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego z monitoringiem Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego, poprzez wykorzystanie Regionalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych w układzie przestrzennym, 
utworzy spójny system monitoringu rozwoju regionu. System ten warto uzupełnić 
o narzędzia o charakterze partycypacyjnym, co umożliwi mieszkańcom regionu, dzia-
łającym tu organizacjom pozarządowym, a także obecnym i potencjalnym inwesto-
rom na bieżąco oceniać postępy rozwojowe województwa.


